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Projekt RPO.02.02.00-20-0186/20 „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej II : Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Załącznik nr 7 do deklaracji  
OŚWIADCZENIE
do projektu „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn”
Jestem świadomy/a, że uczestnictwo w projekcie w tym koszt usługi opieki żłobkowej mojego dziecka pokrywany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych w ramach projektu. 
Jestem świadomy/a, że obecność mojego dziecka na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami losowymi.
Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z udziałem w projekcie są prawdziwe.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w „Deklaracji uczestnictwa” są zgodne z prawdą,- zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji do projektu i przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.
Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, rozpowszechnianie wizerunku mojego i mojego dziecka w formie drukowanej i elektronicznej wyłącznie na rzecz realizacji projektu „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn”. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, lecz dotyczy wyłącznie działań informacyjnopromocyjnych podejmowanych na rzecz realizacji projektu. Nie będę wnosił/a żadnych roszczeń finansowych (obecnie i przyszłości) związanych z w/w publikacjami. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, wyłącznie w formach nieobraźliwych lub ogólnie uznanych za poprawne etyczne, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
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